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Základní informace 
 

Webové stránky: http://strazciudoli.cz/ 

Adresa: Píškova 1947/14 

155 00 Praha 5 – Lužiny 
Email: kmenstrazcuudoli@gmail.com  

Kontakty 
Náčelník kmene: 

Chirurg – Jan Hladík 

Telefon: 739 703 735 
Email: jahla.hladik@seznam.cz 

Ohnivec kmene: 

Iveta Valentová 

Email: AKTEVI97@seznam.cz 

 

 

 

 

Strážce wampumu: 

Silva Přibylová 

Telefon: 739087874 

Email: silva.pribylova@gmail.com 

Předseda rady orlích per: 

Výr – Petr Kopřiva 

Email: Djpeten@gmail.com  

Písmák kmene: 

Motýlek – Eliška Oplištilová 

 Email: eliska.oplistilova@email.cz  
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Seznam akcí roku 2020 
 Tento rok byl velmi odlišný oproti těm předchozím – nemohla proběhnout spousta jak 
kmenových, tak i ligových akcí kvůli protiepidemiologickým opatřením. Schůzky skřítků ve 
středu i starších ve čtvrtek ale po většinu roku probíhaly nadále, jen online.  

Níže jsou uvedeny všechny kmenové a ligové akce, kterých se členové našeho kmene 
v roce 2020 zúčastnili. U každé akce je uveden pořadatel a organizátor za kmen. 

 

72. sněm kmene Strážců údolí 
Datum: 10. 1. 2020 

Lokalita: DDM Praha 13 

Pořadatel: kmenová rada Strážců údolí 

 Zimnímu sněmu v DDM na Lukách 
předcházela jako každý rok dopolední Rada orlích per 
v klubovně. Letošního sněmu se zúčastnilo také hojné 
množství nových skřítků.  

 

Bitva o sídliště 
Datum: 25. 1. 2020 

Lokalita: Praha, Lužiny 

Organizátor: Výr 

Tradiční akční hra, při které soupeříme s kmenem Ťapáčů o území Lužin a okolí. 
Letos pro nás tento boj neskončil úplně nejlépe, ale všichni jsme si akci užili. 

 

Vyráběcí víkend 

Datum: 28. 2 - 1. 3. 2020 

Lokalita: Srby 

Organizátor: Silva, Chirurg   

 Víkendová akce, pro všechny z kmene, co 
si chtějí něco vyrobit, ušít a strávit příjemný čas s 
ostatními. A pochutnat si na kuchařském umu rodu 
Polárních lišek. Jako každý rok, i tentokrát bylo 
výsledkem spousta krásných indiánských výrobků. 
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Ples LLM 
Datum: 12. 2. 2020 

Lokalita: U Boudů, Praha Kolovraty 

Pořadatel: kmen Bobrů 

 Ligové akce plné zábavy s bohatým programem se zúčastnilo i hojné množství členů 
z našeho kmene. Večer probíhal v duchu hudby, ve víru tance a samozřejmě nechyběla ani 
tombola. Mimo to proběhla také Velká žetonová soutěž. 

 

Přípravka 
Datum: 29. – 31. 7. 2020 

Lokalita: Losiny 

 Ačkoli mnoho akcí neproběhlo, 
pořád bylo potřeba přichystat letošní letní 
tábor, bez kterého by to prostě nešlo. 
Stavěli jsme kuchyň, tee-pee, umývárku, 
latríny, hráz, atd. Většinu práce jsme do 
začátku tábora stihli, takže se na táboře 
musely dodělávat jen maličkosti. 

 

Letní tábor 
Datum: 1. -15. 8. 2020 

Lokalita: Losiny 

Letošní tábor byl v duchu 
hledání hledání ztracených kamenů ze 
zničené rukavice napříč časem. Hráči, 
rozdělení do tří skupin, tak navštívili 
různé období dějin lidstva, od pravěku 
až po budoucnost, aby kameny získali. 
Ačkoli neproběhl výsadek, ani výlet do 
Kácova, všichni byli rádi že mohou 
společně strávit letní dny. Na táboře 
také proběhl  
73. sněm Strážců údolí (viz. níže).  
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73. sněm kmene Strážců údolí 
Datum: 8. a 14. 8. 2020 

Lokalita: Losiny 

73. sněm Strážců údolí byl součástí tábora a byl rozdělen na dvě části – první byla 
v polovině tábora, druhá na konci. I tentokrát bylo hojné množství udělených orlích per.  

 

Čotokva ML 
Datum: 22. – 30. 8. 2020 

Lokalita: Dědov 

Organizátor: Karča 

 Touto zkouškou prošlo již mnoho 
členů našeho kmene, tento rok tři členky 
rodu Polárních lišek, a to dokonce na 
výbornou. Kromě mistrovství si z pobytu 
odnesly spoustu nových znalostí, činů a 
navázaly nová přátelství mezi kmeny.  

 

Zvířátka 
Datum: 23. 12. 2020 

Lokalita: Prokopské údolí 

 Již tradiční akce, kdy jsme se obyčejně scházíme před Štědrým dnem, proběhla 
tentokrát trochu netradičně. Abychom se neshromažďovali ve velké skupině, bylo na každém, 
aby si udělal si krátký výlet do Prokopského údolí sám nebo v menší skupince. Místo při 
obřadu jsme mohli své přání a vzkazy ostatním napsat do kroniky, která tam byla umístěna. 
Před odchodem jsme tam, jako každý rok, zanechali různé dobroty pro zvířátka.  

 

Zdroje 

 Webové stránky kmene - http://strazciudoli.cz/ 

 Archiv LLM, Kalendárium  - http://www.woodcraft.cz/ 

Autoři fotografií 
 Radka Kopřivová 

 Jan Hladík- Chirurg 

 








